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Αριθμ. Πρωτ.: 40139/3517

ΠΡΟΣ: κ. Τσουράπη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διακήρυξη αριθμ. 09/2018, αριθμ.
Πρωτ. Οικ. 34203/2860/ 04-05-2018.
Σχετ.: α) Το από 11-05-2018 και ώρα 13:05 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
κου Τσουράπη Γεωργίου,
β) τα από 15-05-2018 και 17-05-2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το
υπ΄αριθμ πρωτ. 37229/3170/17-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Γραφείο
Τύπου και
γ) το από 23-05-2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Τύπου περί
παροχής διευκρινίσεων.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με τη
διακήρυξη αριθμ. 09/2018 με θέμα: <Επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την επιλογή εξειδικευμένης εταιρείας που θα αναλάβει την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης έντυπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και
ηλεκτρονικών μέσων, για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , για τα έτη 2018 και 2019,
προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ # 15.000,00€ #,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%>. Σύμφωνα με το (γ) σχετ., ήτοι με τις διευκρινήσεις
που δόθηκαν από το Γραφείο Τύπου, σας πληροφορούμε τα κάτωθι:
Απάντηση στην ερώτηση 1
Αυτό που θα αξιολογήσουμε θα είναι ουσιαστικά η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της
κάθε πλατφόρμας.

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κάθε πλατφόρμας, αφορά στο βαθμό που παρέχει το
σύνολο αυτού για το οποίο σχεδιάστηκε να παρέχει: Το κατά πόσον τα στοιχεία της
πλατφόρμας είναι αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις λέξεις κλειδιά που έχουμε, αν τα
δεδομένα αφορούν τις λέξεις που εξετάζονται (ποιοτικό στοιχείο, πχ. Άστοχες
καταγραφές έχουν αρνητική βαθμολογία), ουσιαστικά καταγράφουν με ακρίβεια αυτό
που έχουμε ορίσει σε κάθε ετικέτα ότι καταγράφουν.
Όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς:
Σε πρώτη φάση θέλουμε 100% (με μια απόκλιση του 5%), ανά ημέρα, επιτυχής
καταγραφή των μέσων εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού, γενικού και ψυχαγωγικού
περιεχομένου (ΕΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, Alpha, ANT1, EpsilonTV, SKAI, STAR). Εφόσον
επιτευχθεί αυτό θα εκτιμηθούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας. Με
πρώτη προτεραιότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς Kontra Channel και TV100 της
Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:
Σε πρώτη φάση θέλουμε 100% (με μια απόκλιση του 5%), ανά ημέρα, επιτυχής
καταγραφή των σημαντικότερων ειδησεογραφικών σταθμών (Alpha radio, SKAI,
REAL FM, NEWS247, Στο Κόκκινο, Παραπολιτικά 90.1 FM, Πρώτο Πρόγραμμα,
Αθήνα 9,84, Θέμα Radio 103,6).
Όσον αφορά το διαδίκτυο:
Σημαντικό ρόλο παίζει: η μορφή παρουσίασης της αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων
στο διαδίκτυο, η δυνατότητα αναζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με λέξεις
κλειδιά, καθώς και η έγκαιρη αποδελτίωση των αναφορών. Μια προσφορά που δεν
περιέχει όλα τα παραπάνω απορρίπτεται ως ανεπαρκής.
Όσον αφορά τις εφημερίδες:
Σε πρώτη φάση θέλουμε έγκαιρη αποδελτίωση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων
πανελλαδικών εφημερίδων, νωρίς το πρωί. 8:00 – 8:30 το αργότερο κάθε πρωί.
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Βλέπε σχετικά απάντηση στην ερώτηση 1.
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Το στοιχείο αυτό δεν μπορούμε να το διερευνήσουμε σε μια δοκιμαστική πλατφόρμα.
Σημαντικό στοιχείο σε αυτό θα αποτελούσε και η υποστήριξη που θα μας παρείχε η
κάθε εταιρεία στην αναζήτηση παλιών δεδομένων (βοήθεια από τους συνεργάτες κτλ).
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Για την εγκυρότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας δεν δύναται κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού οι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στις αντίπαλες πλατφόρμες,
καθόσον ένας από τους υποψηφίους και συγκεκριμένα αυτός που θα μειονεκτεί, έναντι
του άλλου, μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα του.
Όσον αφορά τη φυσική παρουσία εκπροσώπου στο Γραφείο μας, κάτι τέτοιο δεν θα
ήταν εφικτό, καθώς θα έπρεπε για 15 μέρες, συμπεριλαμβανομένων και των
Σαββατοκύριακων, να υπάρξει εκπρόσωπος των δύο εταιρειών από τις 8:00 το πρωί ως
τις 23:00 το βράδυ.

Όμως από την πλευρά μας για την αδιάψευστη απόδειξη της ώρας καθώς και όλων των
δεδομένων που καταγράφονται θα υπάρξουνε σχετικές αποτυπώσεις (screenshot) της
κάθε πλατφόρμας, όπου θα φαίνεται η ώρα λήψης των φωτογραφιών, με τα
αποτελέσματα της κάθε εταιρείας. Αυτό άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο.
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Κάθε χρόνο, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, υπάρχει έκθεση
τεκμηρίωσης της εκτίμησης των πλατφορμών. Στην εισαγωγή της μπορεί κανείς να δει
αναλυτικά την μεθοδολογία σύγκρισης των υποψηφίων.
Μοναδικός μας γνώμονας στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου Τύπου,
καθώς η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί βασικό εργαλείο, για την διεξαγωγή με
απόλυτη ακρίβεια της δουλειάς των εργαζόμενων του Γραφείου Τύπου.

Επιπλέον σας πληροφορούμε τα εξής, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας
μας:
Απάντηση στην ερώτηση 2
Η κατηγοριοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών, προκειμένου να υποβάλλετε την
πρότασή σας, αναγράφονται στη σελίδα 20 της διακήρυξης (εργασίες αποδελτίωσης).
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο, όπως αυτό έχει διατυπωθεί στη
σελίδα 30 της διακήρυξης (σημείο 5.1.1), διότι στη σελίδα 31 αναφέρεται λανθασμένη
περίοδος πληρωμής εκ παραδρομής.
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Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ΟΣΔΕΛ σας ενημερώνουμε ότι για τους
φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συνεπώς για το Υπουργείο (αφού ανήκει στους φορείς
αυτούς) υπάρχει εκκρεμότητα. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το μοντέλο που θα αδειοδοτείται
και συνεπώς η όποια προσφορά θα αφορά την παροχή υπηρεσιών.
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Στη σελίδα 29 περιγράφεται η διαδικασία για την άσκηση ένστασης, ενώ στη σελίδα 11
περιγράφεται η διαδικασία για την υποβολή διευκρινίσεων. Συνεπώς πρόκειται για δύο
(2) διακριτές διαδικασίες.

Το παρόν να αναρτηθεί στου δικτυακούς τόπους του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gov.gr και
www.ggde.gr .
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